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OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE STUDI I 
 Formarea de specialişti pentru proiectarea şi conducerea proceselor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea 

utilajelor şi echipamentelor industriale, capabili să lucreze în cercetare, proiectare şi producţie. 

COMPETENŢE DEZVOLTAT E  
 proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie (clasice, neconvenţionale, asistate de calculator); 

 proiectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru, de control şi asamblare;   

 organizarea şi conducerea proceselor de fabricare;  

 management industrial;  

 calitatea producţiei.  

BAZA MATERIALĂ  
 Laboratoare cu maşini-unelte clasice şi cu comandă numerică (de prelucrat prin aşchiere, deformare plastică, 

injecţie mase plastice, eroziune), echipamente şi aparatură de lucru şi control, tehnică de calcul (calculatoare, 

soft-uri de simulare şi de lucru), standuri şi machete demonstrative;  

 Acces (consultare, împrumut sau on-line http://biblioteca.upit.ro) la Biblioteca Universităţii (cărţi şi reviste de 

specialitate în domeniu), cursuri universitare disponibile pe platforma e-learning.   
 

PARTENERIATE NAŢIONALE ŞI  INTERNAŢIONAL E 
 Studenţii beneficiază de vizite de documentare şi stagii de practică plătite în firme cu renume în producţia 

modernă, cu care departamentul are acorduri de colaborare: Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie, 

Euro APS, S.C. GoldPlast S.R.L., S.C. IPad S.R.L., Faurecia, Lisa Dräxlmaier, Leoni Wiring Systems, Subansamble 

Auto, Componente Auto Topoloveni, COMEFIN Costeşti, Adient, AKKA Auto. 

 Cei mai buni studenţi au posibilitatea accesării unor burse pentru stagii de studiu la Universitatea din Metz, 

Universitatea de Tehnologie din Belfort-Montbeliard, Universitatea Clermont-Ferrand, Universitatea Bretagne-

Sud, Şcoala Naţională de Ingineri din Tarbes, INSA Lyon, cu care departamentul are acorduri internaţionale de 

cooperare didactică, ştiinţifică şi tehnologică. 
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INFORMAŢII  SUPLIMENT ARE 
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-fabricatie-si-management-industrial2/programe-de-licenta-

dfmi/tehnologia-constructiilor-de-masini2 

facebook: Facultatea de Mecanica si Tehnologie 

ADMITERE 2021  
Admiterea se desfăşoară în iulie 2021 pe bază de dosar și cu probă de concurs în vederea testării cunoștințelor și a 

capacităților cognitive. Proba de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive este eliminatorie și se 

va evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS. Media de admitere (MAdmitere) ţine cont de media examenului de bacalaureat 

(MBacalaureat) şi de nota la proba obligatorie a profilului de la bacalaureat (NProba_oblig_profil) şi se determină cu relaţia:  

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-fabricatie-si-management-industrial2/programe-de-licenta-dfmi/tehnologia-constructiilor-de-masini2
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-fabricatie-si-management-industrial2/programe-de-licenta-dfmi/tehnologia-constructiilor-de-masini2

